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RESUMO 
 
 

As empresas têm procurado alternativas para otimizar e agregar valor aos seus processos de 
transportes para manter a competitividade em relação as outras empresas. Deste modo, a 
logística representa muito mais que uma simples ferramenta, tornando-se um diferencial na 
busca de melhores soluções integradas em processos de distribuição e escoamento de cargas. 
Assim, o transporte representa, em toda a cadeia de suprimentos, uma parcela considerável 
nos custos logísticos, fazendo com que as empresas busquem a integração entre os modais de 
transporte que melhor correspondam às suas necessidades e às necessidades de seus 
clientes, agregando também vantagens nos serviços oferecidos. Dentre todos os modais de 
transporte, o modal ferroviario tem se mostrado uma alternativa com potencial para melhorar o 
sistema de cargas no Brasil. Entretanto, para que o transporte ferroviário se torne mais 
competitivo é necessário investimentos na construção de ferrovias e revitalização das já 
existentes, investimentos oriundos principalmente setor público, tanto quanto do setor privado, 
assim o Brasil poderá atender melhor as necessidades de seus clientes internos e externos. 
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da revitalização do modal ferroviário 
dentre outros considerando seus benefícios e vantagens diante dos demais modais utilizados 
no Brasil. Na atualidade, a infraestrutura do modal ferroviário no Brasil encontra-se defasada, 
obsoleta e bem menos competitiva do que foi no passado, perdendo espaço para outros 
modais como rodoviário e hidroviário. Neste sentido pode-se dizer que o transporte ferroviário 
brasileiro é inferior em relação aos outros modais. O transporte ferroviário é o melhor para o 
país, devido ao predomínio de terrenos baixos e consideravelmente planos, além de sua 
dimensão continental, com grandes distâncias a serem percorridas, fatores que facilitam o uso 
deste modal no país. Conclui-se que as mudanças econômicas tanto no país como no mundo 
tem causado consequências diretas no setor de transporte, gerando assim necessidades de 
adequações do mesmo, principalmente quando se refere ao ferroviário. Mesmo sendo baixa a 
participação deste modal na movimentação de matérias no país, a ampliação dessa 
participação contribuirá com uma significativa diminuição de custos, pois os demais tipos de 
transporte geram custos mais elevados, encarecendo o preço final do produto. Conclui-se 
também que para viabilizar e aumentar a participação do modal ferroviário no país é necessário 
enfrentar desafios de curto e longo prazo que devem ser bem planejados e estudados. Para o 
processo de elaboração do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em livros, 
revistas especializadas e sites governamentais. 


